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 الباب ألاول 

 املقدمة

 التمهيد للمشكلة 1.1

ً واهذ اللغت العشبُت لها امخُاص مً اللغت ألاخشي، و لها اللُمت ألادبُت العـُمت إلا

 التي حعلها هللا لغتاللشآن. و ئن في اللشأن أظلىب لغت ساتع للىاط و ال ًخعمم بها و هي

صالن بعع ببعع. و في ًضاخمه. و اللغت العشبُت و اللشأن هما ال ًفٌعخؼُع أن   أخذ

حعلُم اللشأن ، اللغت العشبُت ششغ واحب، و مع هزا حعلُم اللغت اللشأن هى حعلُم 

 اللغت العشبُت.

ت مجخمع ئهذوهِعُا هم اإلاعلمىن  . و هىان عشاكُل في حعلم حعلُم اللغت أهثًر

 العشبُت لغت دًيُت  التي ًخعلمها اإلاعلمىن حعلما حُذا.

( أن جدذي 5102اللغت العشبُت جدّذًا مهما. عىذ مدبِب)و في الىاكع،  اظخلبلذ 

اهخفاض اإلاىخبت و الذافع و الغيرة في حعلُم اللغت العشبُت ألن الافتراض العشبُت مجها 

مً  الافتراض العالب( أن 5102:عىذ مدبِبو صاد ًىوغ )أن العشبُت لغت صعبت.  

لذولت ؤلاظالمُت بعملُت أن اللغت العشبُت لغت صعبت مملت ألن اظخعماسي الغشب في ا

ا )ًباعذ اإلاعلمين مً لغت اللشأن.  عىذ و في البدث عىذ باخث مً ماليًز

%( و ال ًخعلم 011بعبب مادة الخعلُم )( أن صعبت حعلُم اللغت العشبُت 5102:مدبِب

%( و صعبت فهم مادة اللغت 78%( و اإلاادة أو اإلاىهج عىذ الجامعت )78االعشبُت بعذه )

% مشيلت حعلُم العشبُت مً الىاخُت 71%(. 21%( و بِئت الخعلُم )28العشبُت )

على اللغت العشبُت. و الثاوي، ظُاظت اللغت في الفِعُىلىحُت، مجها سأي ظالب 

ئهذوهِعُا ال ًفخذ الفشصت الىاظعت للعشبُت. و الىـش ئلى هثرة وامً اإلاخعلم اإلاعلم. 

إظعت ؤلاظالمُت مً اإلاذسظت ؤلابخذاةُت ئلى ًيبغي لىا أن هجعل العشبُت لغت زاهُت في اإلا

لِغ هىان ألاظاط و هُيل الىـش  الجامعت. و حعلم حعلُم اللغت العشبُت في ئهذوهِعُا

غ. و واهذ جلً الحاٌ جـّهش جدّشن جشار  الثابذ، مً الىاخُت اإلاىخُت و فً الخذَس

غ للغت العشبُت. و ًدخاج ئلُه ليي  علىم العشبُت و البدث العلمي و جؼىس فً الخذَس

 حعلُمها مخؼىس وشُؽ.
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ٌّ على أّن العشبُت و الىاكع في ئهذوهِعُا ،ؿهش حعلُم العشبُت عىذ اإلاإظعت و ًذ

و ران. مذسوظت مىز صغاس. و عىذ اإلاعلمين، العشبُت معشوفت مً اإلاىلىد و ُظمع ألا 

لم  علُمالخ ماصالذ العشبُت مذسوظت في اإلاإظعت مً سوطت ألاػفاٌ ئلى الجامعت و لىً

و العشبي ة ُعلمذ في اإلاإظعت اإلاهمت و هدُجخه كصيرة. ًدصل على الذسحت  و اللذسة 

ذ وكخا في حعلُمه. و أوشأث الحىاصل الظعُفت أن  هىان هثرة بىكذ مالةمت و كذ ًٍض

لها اإلاشيلت في حعلُم اللغت العشبُت
ّ
اإلاشيلت حشمل على ظُاظت  .و ًجب علُىا أي ًدل

حخماعُت و اإلاىهجُت. أما مشيلت العُاظت هي  جصذس ئلى كىاهين حعلُم العشبُت و ؤلا 

الحيىمت في معاهذة العشبُت و أما مً الىاخُت ؤلاحخماعُت و اإلاىهجُت هما جصذسان ئلى 

 للىاػلين بغيرها مثال ؤلاهذوهِعُىن و هىان اإلاشىالث املخخلفتجؼبُم حعلُم العشبُت 

 .(5102)فإاد، 

علم الصىث و  شيلت مً عىاصش علىم اللغت هيإلاو ًخلى عً بالىا أن هزه ا

مشيلت اإلاشيلت مً غير علم اللغت هي  الىخابت و بىاء الىالم و بىاء الىالم و الذاللت. و

خ و اإلاشىالث عىذ اإلاذسط و الخلمُز في حعلم حعلُم اللغت  ت، و الخاٍس ؤلاحخماع الحظاٍس

 (.098، ص. 0258العشبُت )أظُلي ،

في اإلاذسظت الثاهىٍت داس الخىخُذ  مخخلفت. و للغت العشبُتو واهذ خالت حعلُم ا

ت الخعلُم للغت عملُ جدذ اإلاإظعت داس الخىخُذ ًصذس على وصاسة التربُت هىان للبىاث

ئظىادا ئلى اإلالابلت مع معلم اللغت العشبُت  و جذٌ على عملُت اإلاعهذ الذاخلُت. .العشبُت

ًىاظب إلاىهج سظمي مىاظبت جماما.  أن جخؼُؽ الخعلُم ًبذأ بخؼت الخعلُم و ال

التي ًخم جىححهها  سظتم اللغت العشبُت في اإلاذdاظتراجُجُاث الخعلم بىاًء على أهذاف حعل

بشيل أهبر ئلى املحخىي اإلاخلذم. جم حعذًل رلً وفًلا للبرهامج اإلاذسس ي اإلاعدىذ ئلى 

وهزلً ئكامت  التي جىفزها بشيل سوجُني ، املحاطشةمذسظت داخلُت ، في شيل أوشؼت 

ت. مع هزه الـشوف ، فاهه  اخخفاالث العلم املجذولت باظخخذام العشبُت وؤلاهجليًز

ًجعل اإلاعلمين أهثر ئبذاًعا في ئًجاد أفياس وهمارج في جصمُم همارج لخعلم اللغت 

 العشبُت جيىن ظهلت ومدبىبت للؼالب.
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 ، وخاصت  مول اإلاذاسط عىذ اإلاإظعت داس الخىخُذ ال حعاوي في هذف الخعلُ

ت أو الحعلُم اللغت  أو اإلاهىُت. على ظبُل اإلاثاٌ ،  عالُتالعشبُت ، ظىاء في اإلاشخلت الثاهٍى

ه ئلى جىح  SMADTBS، بِىما في  مهاسة الخيلمئلى  البىاثًخم جىحه  SMADTBSفي 

أًًظا بىاظؼت اإلاعلم  الخالمُزد اإلاىاد الخعلُمُت ومىاسد حعلم . بدُث  جدذاللىاعذ

خعب الحاحت. زم ًخم جؼىٍش اإلاىهج ، وفلا للىخاب اإلاصذس الزي ًخم جىححهه ئلى  اإلاعني

ا الىخاب اإلاصذس اإلاعخخذم هى هخاب جم اظخخذامه في العذًذ مً الخيلم ًُ . خال

لت اإلاعخلُلي. ًشحع اخخُاس هزا  ً ، مثل مؼلعت عشبُت ، كشاة سشُذة وهخاب ػٍش بيزاهتًر

، وهزلً وفًلا لخىحُه  الخالمُزوكبىله مً ِكبل  الىخاب ئلى أهه مً ألاظهل جىصُله

 .SMADTBSحعلم اللغت العشبُت في 

ظاعاث فلؽ في ألاظبىع ليل معخىي ، بِىما  2في  SMADTBSم في ُالخعل جىفُز

ظاعاث في  6في ؤلاػاس الخىـُمي ًيبغي جخصُص هُيل اإلاىاهج الذساظُت عبر اإلاصالح 

ى حعلم جىفُز اإلاشخل ًخم  الاظخماع واللشاءة و الىخابت،ت الثاهىٍت ًبذأ بـ ألاظبىع. ظِىاٍس

ب  واعخادوا على كشاءة الىصىص العشبُت ، زم البدث عً اإلافشداث  الخالمُزجذٍس

ب هخاب ، في هخاب   ما ًخم اظخخذام اإلاشخلت الخالُت ، الترهيز على جذٍس
ً
وخفـها. عادة

خم رلً ألن بعع اإلاعخلل زًً لذيهم خلفُاث لم ًذسظىا ال الخالمُز، املجلذ ألاٌو ، ٍو

. زم الهجاةُتاللغت العشبُت أو لم ًذسظىها مً كبل ًىاحهىن صعىبت في هخابت الحشوف 

، جلذًم  فعل و الفاعل و اإلافعٌى بهمً خالٌ ئدخاٌ مفهىم  لذًم كاةذ بعُؽ ، مثلج

بعُؽ ، ال الخيلممً أداء  الخالمُزؤلاظالمُين وغيرهم مً ؤلاظالمُاث ختى ًخمىً 

 .العيانبدُث ًخىكع مجهم حشىُل بِئت هاػلت باللغت العشبُت في اإلاذسظت أو 

اظخخذام همىرج حعاووي في   SMADTBS Putriاللغت العشبُت في حعلُم   ىفُزفي ج

روي الخلفُاث لِعىا على دساًت  الخالمُزشيل حعاون حماعي ، ورلً ألن العذًذ مً 

الزًً لذيهم اللذسة على  الخالمُزٌ أن ًخمىً بالخعلم باللغت العشبُت ، لزلً مً اإلاأمى 

 ما ًيىن الىمىرج  الخالمُزحعلم اللغت العشبُت مً معاعذة 
ً
أهثر مً رلً. عادة

م ئعذاد ألعاب  الخعاووي الزي كام به اإلاعلم في شيل ألعاب ، على ظبُل اإلاثاٌ عً ػٍش

 الىسق اإلاخعللت باإلاىطىعاث وألالغاص اإلاخلاػعت وما ئلى رلً.
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أًًظا جىفير اإلاهام اإلاىـمت وغير اإلاىـمت مع هـام حماعي ، باإلطافت ئلى  ًخم

ً" على معاعذة  الخالمُزاظتهذاف  "املحشومين" في مجمىعاث ،  الخالمُز"لُيىهىا كادٍس

وأهذاف أخشي ألهه ئرا جم ئعؼاء اإلاهمت بشيل فشدي ، فعىف ًخم جدلُم هخاةج 

ًيىن شيل الىاحب في شيل مماسظت ، في شيل الخعلم. باإلطافت ئلى رلً ، غالًبا ما 

ىهاث  الخالمُزدساما مع مدادزت بعُؼت وفًلا للمىطىع ، الزي ٌعذه  ، ظىاء العِىاٍس

خم جىـُمه أمام الفصل في اإلاىعذ املحذد.  أو الحىاساث ٍو

ى الخعلم اإلاعذة. ًىاظب  SMADTBSالخلُُم في حعلم اللغت العشبُت في  ث لعِىاٍس

عخخذم باليعبت لالخخب
ُ
، ولىً اإلاالخـت واإلاماسظت الامخدان الىخابياساث الُىمُت  ال ح

اإلاباششة أزىاء الخعلم مً خالٌ ػشح أظئلت مباششة خٌى اإلاىاد الخعلُمُت ، ٌعخبر هزا 

". أزىاء جلُُم الفصل الخيلمأهثر فاعلُت بالىـش ئلى أهذاف الخعلم اإلاىحهت ئلى الىفاءة "

اظخخذمذ العىىاث العابلت اخخباًسا مىخىًبا ، ولىً في هزا  ( ،PTS)الذساس ي اإلاخىظؽ 

بي مع مشاعاة العذًذ مً ألاشُاء.  PTSالىكذ جم أًًظا جىفُز اخخباس  مع امخدان جذٍس

 .ظئلت التي ػشخها اإلاعلمىن ( في الىخابت مع ألا PASًخم جىفُز الفصل الذساس ي الجهاتي )

، جم اظخخذام همىرج  SMADTBS Putriباللغت العشبُت في  KBMفي جؼبُم 

روي الخلفُاث لِعىا  الخالمُزحعاووي في شيل حعاون حماعي ، ورلً ألن العذًذ مً 

الزًً لذيهم  الخالمُزعلى دساًت بالخعلم باللغت العشبُت ، لزلً مً اإلاأمٌى أن ًخمىً 

 ما ًيىن  الخالمُزاللذسة على حعلم اللغت العشبُت مً معاعذة 
ً
أهثر مً رلً. عادة

م  الىمىرج الخعاووي الزي كام به اإلاعلم في شيل ألعاب ، على ظبُل اإلاثاٌ عً ػٍش

 ئعذاد ألعاب الىسق اإلاخعللت باإلاىطىعاث وألالغاص اإلاخلاػعت وما ئلى رلً.

ًخم أًًظا جىفير اإلاهام اإلاىـمت وغير اإلاىـمت مع هـام حماعي ، باإلطافت ئلى 

ً" على  الخالمُزاظتهذاف  "املحشومين" في مجمىعاث ،  الخالمُزمعاعذة "لُيىهىا كادٍس

وأهذاف أخشي ألهه ئرا جم ئعؼاء اإلاهمت بشيل فشدي ، فعىف ًخم جدلُم هخاةج 

الخعلم. باإلطافت ئلى رلً ، غالًبا ما ًيىن شيل الىاحب في شيل مماسظت ، في شيل 

ىهاث ، ظىاء العِى الخالمُزدساما مع مدادزت بعُؼت وفًلا للمىطىع ، الزي ٌعذه  اٍس

خم جىـُمه أمام الفصل في اإلاىعذ املحذد.  أو الحىاساث ٍو
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معاًير الحذ  SMADTBSللُاط مذي جدلُم هخاةج حعلم اللغت العشبُت ، خذدث 

. مً خالٌ عملُت الخعلم التي جم 81ألادوى مً الاهخماٌ للصف العاشش بشصُذ 

ـهش  71الي جصل ئلى خى  X KKMجىفُزها مً الخخؼُؽ ئلى جلُُم ئهجاص الفصل  ٪. ٍو

دصل حُذة بمعاًير ًخمخعىن  الزًً الخالمُز كُمترلً مً خالٌ مخىظؽ   بعع ٍو

 أخذ وآساء مالخـاث خالٌ مً ، رلً ئلى ئطافت. للغاًت حُذة معاًير على الخالمُز

ً ين اإلاذًٍش ، وان ًىـش ئلى حعلم اللغت  الخعلُمُت جىخُذ داسوث مإظعت في ؤلاداٍس

ًدبعه ػالباث ًخمخعً بـشوف وشؼت وممخعت  SMADTBSتى آلان العشبُت في بىجشي خ

 .SMADTBSملاسهت بؼالب 

هي "عملُت  5118مً خاالث الخعلُم لعام  51كاهىن هـام الخعلُم الىػني  عىذ

مع اإلاعلمين ومىاسد الخعلم في بِئت حعلُمُت". الخعلم هعملُت حعلُمُت  الخالمُزجفاعل 

ش الخفىير ؤلابذاعي الزي ًمىً أن ًدعً  ًلىم اإلاعلمىن بخؼىٍشها مً أحل جؼٍى

مىىه جدعين اللذسة على بىاء معشفت حذًذة هجهذ  الخالمُزمهاساث الخفىير لذي  ، ٍو

( ، الخعلم 28: 5102) هامالًُمىطىع. في الىكذ هفعه ، وفًلا لـلخدعين ئجلان حُذ لل

ج ًخيىن مً ؤلاوعان واإلاادًت واإلاشافم واإلاعذاث وؤلا  حشاءاث التي جإزش على عباسة عً مٍض

على الخعلم  الخالمُزأهذاف الخعلم. بدُث ًمىً حعٍشف الخعلم هى عملُت إلاعاعذة 

ًخعلمىن ، أي  الخالمُزبشيل حُذ. أو ظهىلت بزٌ حهىد واعُت مً اإلاعلم لجعل 

الزًً ًخعلمىن ، خُث ًيىن الخغُير مع  الخالمُزخذور حغُيراث في العلىن لذي 

 ذة جىؼبم في وكذ معين وبعبب هزا الجهذ.اهدعاب كذساث حذً

( أن الغشض مً حعلم اللغت 5108،  ئٌعىاهخىا)في  خمُذو  مصؼفىشف دها

ئجلان اللغت العشبُت.  الخالمُزالعشبُت فُما ًخعلم باإلاعلمين هى أن ًيىن مً العهل على 

الىا ئن بِىما الهذف للؼالب هى الخمىً مً ئجلان اللغت العشبُت. في مىاظبت أخشي ، ك

الذافع والدشجُع بشيل عام لخعلم اللغت العشبُت في ئهذوهِعُا وان ألغشاض دًيُت ، أي 

 دساظت وحعمُم الخعالُم ؤلاظالمُت ومصادس اللغت العشبُت.

هعملُت ، حعلم اللغت العشبُت أًًظا مً خالٌ الخخؼُؽ والخىفُز والخلُُم ، والتي 

 اف في الخعلم.جخميز بيخاةج الخعلم همإشش لخدلُم ألاهذ
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"هخاةج الخعلم هي هخاةج جدللذ في ئن ( ، 2؛ 5116) مىحُُىهىو  دًمُاحي فاٌ

شيل أسكام أو عالماث بعذ ئحشاء اخخباس لىخاةج الخعلم في نهاًت ول دسط. جصبذ اللُمت 

 التي خصل علحها الخالمُز مشحًعا إلاعشفت ئجلان الخالمُز في جللي اإلاادة.

م هى هىع مً الخغُير الزي ًـهش في ُح أن الخعلىضً هى( ، 0988) غاغني عىذ

الخغُيراث العلىهُت التي جخخلف عً عىذما ًيىن الفشد في مىكف حعلُمي وبعذ اللُام 

اطت. ئهه ًخخلف عً  بأفعاٌ ممازلت. جدذر الخغُيراث بعبب ججشبت أو مماسظت الٍش

ت أو العلىن. ٍض ت بعبب سدود الفعل الغٍش  الخغُيراث الفىٍس

ئن هخاةج الخعلم هي حغُيراث في العلىن الفشدي ( 01: 5105لشوظمىهى )وفًلا 

حشمل املجاالث اإلاعشفُت والعاػفُت والحشهُت. ًخم كُاط مخشحاث الخعلم لخدذًذ 

 (.28: 5100جدلُم ألاهذاف الخعلُمُت مً خالٌ عملُت الخعلُم والخعلم )بىسواهخى ، 

. بلىم مع جصيُف أهذاف الخعلُم جلعم مإششاث هخاةج الخعلم وفًلا لبيُامين ئط

( الغشض مً الخعلُم ئلى زالزت مجاالث ، هي املجاٌ 25، ص  0977)في هىسحُاهخىسو ، 

اإلاعشفي ، الزي ًشجبؽ حمًُعا بالعلل واإلاثلفين. عاػفي ، ول ما ًخعلم باإلاىكف ، 

 وغير لفـي.
ً
 والحشهُت الىفعُت هى ش يء مشجبؽ بالحشهت أو الىالم شفهُا

م ، وحشمل هزه العىامل عىامل في صعىباث حعلم ُعلى هجاح الخعل ىاملجإزش الع

تها مً هخاةج الخعلم. بشيل عام ، العىامل التي جإزش على  الخالمُز والتي ًمىً سٍؤ

صعىباث حعلم الخالمُز هي مً هىعين ، هما العىامل الذاخلُت )مً داخل الخالمُز( 

  (.075: 0977خاسحُين( )شاه ، والعىامل الخاسحُت )مً الخالمُز ال

م اللغت العشبُت في ئهذوهِعُا ئلى جؼىٍش الؼالب مً خُث )أ( مهاساث ُيهذف  حعل

لت بعُؼت ولىجها  الاظخماع والخدذر واللشاءة والىخابت الجُذة ؛ )ب( الخدذر بؼٍش

فعالت في ظُاكاث مخخلفت لىلل اإلاعلىماث وألافياس واإلاشاعش ، وإكامت عالكاث 

ُت في شيل أوشؼت مخىىعت وجفاعلُت وممخعت ؛ )ج( جفعير مدخىٍاث أشياٌ احخماع

مخخلفت مً الىصىص اإلاىخىبت اللصيرة البعُؼت والاظخجابت في شيل أوشؼت مخىىعت 

وجفاعلُت وممخعت ؛ )د( الىخابت ؤلابذاعُت على الشغم مً أنها بعُؼت في أشياٌ مخخلفت 

فياس واإلاشاعش ؛ )هـ( جلذًش واخترام مً الىص لىلل اإلاعلىماث والخعبير عً ألا 
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اإلاصىفاث ألادبُت ؛ و )و( اللذسة على مىاكشت الىصىص وجدلُلها بشيل هلذي. بىاًء 

ت ئلى ئجلان  اللغت العشبُتعلى هزه ألاهذاف ، ًخم جىحُه مىاطُع  في اإلاذسظت الثاهٍى

ت.  اإلاهاساث اللغٍى

غىٍت ، وهي الاظخماع )أ( اإلاهاساث الل اللغت العشبُتحشمل حىاهب مىاطُع 

والخدذر واللشاءة والىخابت ، )ب( العىاصش اللغىٍت التي حشمل اللىاعذ واإلافشداث 

ا . ًُ ا وهخاب ًُ بىاًء  06والىؼم والهجاء ، و )ج( الجىاهب الثلافُت الىاسدة في الىص شفه

في اإلاذاسط  اللغت العشبُتعلى هزه البُاهاث ، مً اإلاعشوف أن هؼاق مىطىعاث 

ت الثاهٍى ت والعىاصش اللغٍى ت ًخم جصيُفه وفًلا إلايىهاث اللغت ، وهي اإلاهاساث اللغٍى

 والجىاهب الثلافُت. باليعبت للمدىمت العلُا ، ٌعخمذ هزا الىؼاق على اإلاادة.

، فان مضاًا مىاهج اإلاذاسط  اللىىن في  اإلاذسظت العالُتعىذ ملاسهتها بمىهج 

ت هي ؤلاشاسة ئلى اإلاإششاث بدُث ج يىن الىفاءاث اإلاشاد جدلُلها أوضح وأهثر الثاهٍى

كابلُت لللُاط. في مىهج اإلااحعخير ، لم ًخم رهش اإلاإشش. بؼبُعت الحاٌ ، ًصعب على 

اإلاعخخذمين عذم وحىد هزا اإلاإشش ، خاصت اإلاعخخذمين العادًين الزًً ما صالىا 

 اظُت.بداحت ئلى الخىحُه والخىحُه بشأن أي مإششاث ًجب الىفاء بها بىفاءة أظ

م بالعذًذ مً العىامل ، ًخم الخعبير عً عىامل همىرج الخعلم ُجخأزش هخاةج الخعل

بجامعت وهىع الشخصُت للؼالب مً بدث هىس ماحُت أولُا في مجلت الخعلُم ؤلاظالمي 

، بعىىان "جأزير أظالُب الخعلم وأهىاع  Walisongo 5106 ؤلاظالمُت الحيىمُت

بُت في الشخصُت على مخشحاث الخعلم بال ( MAN 1لغت العشبُت )دساظت ججٍش

Semarang في املجلت هشفذ أن هىان اخخالفاث في هخاةج حعلم اللغت العشبُت بين ،" )

لت الخعلم الخعاووي وأولئً الزًً ًدبعىن أظالُب الخعلم  الؼالب الزًً ًأخزون ػٍش

لخللُذًت الخللُذًت. خُث جمُل هخاةج الخعلم للؼالب الزًً ًذسظىن بؼشق الخعلم ا

بشيل ملحىؾ ئلى أن جيىن أعلى مً الؼالب الزًً ًذسظىن بأظالُب الخعلم الخعاووي. 

وهىان جأزير جفاعلي بين أظالُب الخعلم وأهماغ الشخصُت على هخاةج حعلم اللغت 

بعىىان "اسجباغ اإلاىاكف  5108العشبُت. زم أًًظا هشف دمحم ئخعان في مجلت اإلاخعلُت 

للغت العشبُت" ، العىامل التي جإزش على الىجاح في حعلم اللغت باإلهجاصاث في حعلم ا
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ىاهب اإلاعشفت العشبُت ، وهي: العىامل اللغىٍت ، العىامل اللغىٍت التي حغؼي حمُع ح

اللغت هفعها ، مثل اللغىٍاث العامت ، وإجلان بيُت اللغت ، وهُيل اإلاشجبؼت مباششة بـ

جأحي العىامل غير اللغىٍت مً الؼالب  الصىث وإجلان اإلافشداث بشيل عام. ًمىً أن

مىً أن جأحي أًًظا مً الخاسج. حشمل العىامل التي جيشأ مً داخل الؼالب:  أهفعهم ٍو

اإلاىهبت والاهخمام والزواء وهُفُت الخعلم ومىكفه مً اللغت التي حعلمها. حشمل العىامل 

ئلى اظخخذام اللغت في التي جيشأ مً خاسج الؼالب ما ًلي: البِئت أو الخىحُه أو الحاحت 

الجامعت ؤلاظالمُت  الخىاصل الُىمي. باإلطافت ئلى رلً ، هشف أششف مـفش مً

بعىىان  5108في عام  "لعاهىا"في مجلت  Uran Arraniry Banda Aceh الحيىمُت

"اشخلاق مإششاث هخاةج الخعلم باللغت العشبُت" لخدلُم اللذسة على جؼىٍش مإششاث 

مثل الىفاءاث ألاظاظُت التي جخؼلب مً اإلاعلم أو اإلاعلم املحخمل هخاةج الخعلم العامت 

أن ًضود هفعه باإلاعشفت اإلافاهُمُت والفهم وألاخيام ألاظاظُت اإلاخعللت بالبنى الىفعُت 

ف الدشغُلُت. عالوة على هزا اإلافهىم ، ًخم وطع مإششاث هخاةج  وجدذًذ الخعاٍس

إلاعلمىن املحخملىن ئلى صلل مهاساث الخعلم. عالوة على رلً ، ًدخاج اإلاعلمىن وا

الخفىير لخللُل وصُاغت مإششاث هخاةج الخعلم في العالكاث اإلاىؼلُت والدشغُلُت مع 

 اإلاشاحع. مًلعامت والىفاءاث ألاظاظُت هخاةج الخعلم ا

 

إلاىىسة . البدث مهىُت اإلاعلم ، و في هاخُتً م أًًظا مُلخعللىجاح العامل  خذد

 Pangkajene MTSNت اإلاعلم على مخشحاث حعلم الؼالب في بعىىان "جأزير اخترافُ

Sidenreng Rappang Regency ـهش أن جأزير اختراف
ُ
" ، بىاًء على هزه الذساظت ج

له جأزير  Pangkajene MTSN Sidenreng Rappangاإلاعلم وهخاةج حعلم الؼالب في 

لم اإلاعلم رو خبرة في ئًجابي هبير ألهه ًدخىي على هلؼت الخلاء في عملُت الخعلم واإلاع

 معالجت عملُت الخعلم.

أن البِئت جإزش أًًظا على هخاةج حعلم الؼالب ، فلذ جم الىشف عً  و مع رلً

حعلُم العلم رلً في ملالت بدث دًذي مشوان خٌى بشهامج دساظت الاكخصاد ، كعم 

"جأزير  بعىىان 5108في بىهدُاهان في  Tanjungpuraبجامعت  ؤلاحخماعُت، ولُت التربُت 
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بِئت الخعلم على مخشحاث الخعلم لؼالب مادة العلىم الاحخماعُت في اإلاذاسط اإلاهىُت". 

أرهش في هزه الذساظت أن هىان جأزيًرا هبيًرا بين بِئت الخعلم وجدلُم هخاةج الخعلم. 

ئطافت ئلى أهه جبين أن اإلاشافم والبيُت الخدخُت جإزش أًًظا على هخاةج حعلم الؼالب ، 

ا في بدث ألاػشوخت بعىىان "جأزير اإلاشافم والبيُت الخدخُت على هخاةج حعلم ًىحذ هز

" الزي هخبه داًاوغ SMAN 1 Sungai Ambawang Economic Lessonsالؼالب في 

. حشير هخاةج هزه الذساظت ئلى وحىد جأزير هبير FKIP Untan Pontianakمىسهُاسحي دن ، 

س ي أًًظا إلاشافم الخعلم والبيُت الخدخُت على هخا عخبر أداء اإلاعلم الخذَس ٌُ ةج حعلم الؼالب. 

 مدذًدا إلهجاص حعلم الؼالب ،
ً
حامعت  وكذ حاء رلً في مجلت ئداسة مىخب عامال

عىا ًىلُاهِىجعُه وأ. حىباهذي بعىىان  5108لعام  ئهذصهِعُا التربىٍت التي هخبها لُا جَش

غ للمعلم هعامل خاظم في جدصُل حعلم الؼال  ب". في هزه املجلت ، جبين "أداء الخذَس

غ له جأزير ئًجابي وهام على جدصُل الؼالب. هزا ًذٌ على أهه  أن أداء اإلاعلم في الخذَس

س ي فعىف ًشجفع الخد  .صُل الذساس ي للؼالب ، والعىغئرا صاد أداء اإلاعلم الخذَس

  

لها مضاًا في عملُت حعلُم اللغت العشبُت   SMADTBSهىـش أن  ، لبُان العابممً ا

الخىخُذ  ذسظت داساإلاحعلم اللغت العشبُت في  بدث بعىىان "أداء ال ئلىت الباخث جدخاج و 

ت الذاخلُت ت في حعلُم اللغت العشبُت للصف العاشش( الثاهٍى  ".للبىاث ) دساظت ؿىاهٍش

 

 اصياغته و ةتعريف املشكل 1.1

 تعريف املشكلة 1.1.1

 ا ، ًفترض أّن هز والعشبُت. م اللغت ُحعل ًىدشف لى الخمهُذ للمشيلت العابلت، أنبىاء ع

 .و جـهش الحىاصل الخعلُمُت الىاجحت م اللغت العشبُت.ُحعلهىان مضاًا و جخصُص في 

 :ئطافت ئلى حعٍشف اإلاشيلت العابم، صُاغت اإلاشيلت هزا البدث هي

اإلاذسظت داسوث الخىخُذ  حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاششجخؼُؽ  ىما ه 0.5.0.0

ت الذاخلُت  ؟ الثاهٍى
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اإلاذسظت داسوث الخىخُذ الثاهىٍت  حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش جىفُز ما هى 0.5.0.5

 ؟ الذاخلُت

اإلاذسظت داسوث الخىخُذ الثاهىٍت  حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاششما هى جلىٍم  0.5.0.8

 ؟الذاخلُت

اإلاذسظت داسوث الخىخُذ  ما هي خىاصل حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش 0.5.0.2

ت الذاخلُت  ؟الثاهٍى

 

 هداف البحثأ 1.1

 الهدف العام 1.1.1

عملُت الخعلُم ئحمالُا، هزا البدث هذف أن  ًصف الاهدشاف اإلاُذاوي الزي ًخعلم 

اإلاذسظت داسوث  باظخخذام همىدج الخعلم الخعاووي  في حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش

ت الذاخلُت  .الخىخُذ الثاهٍى

 

 الهدف الخاص 1.1.1

 و أما ألاهذاف الخاصت هي:

الخىخُذ  اساإلاذسظت د حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش جخؼُؽ إلاعشفت 0.8.5.0

ت الذاخلُت  .الثاهٍى

الخىخُذ  اساإلاذسظت د حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش جىفُزإلاعشفت  0.8.5.5

ت الذاخلُت  .الثاهٍى

الخىخُذ  اساإلاذسظت د حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاشش جلىٍم إلاعشفت 0.8.5.8

ت الذاخلُت  .الثاهٍى

اإلاذسظت داس الخىخُذ  حعلُم اللغت العشبُت بالصف العاششخىاصل  إلاعشفت 0.8.5.2

ت الذاخلُت  الثاهٍى
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 فوائد البحث 1.1

 الناحية النظرية 1.1.1

ذ دساظت علمُت مخعللت بخعلُم اللغ ت، هزا البدث ًٍض . ت العشبُتمً الىاخُت الىـٍش

لم فُما ًخعلم بىمارج الخع ذسطباإلطافت ئلى رلً ، فان هخاةج هزه الذساظت ظخثري سؤي اإلا

يىن عملُت ى جتخمها في حعلم اللغت العشبُت، وخاصت همارج الخعلم الخعاووي ذعخخٌالتي  

مىاكف الخعلم.  ركُتفي فهم اإلاىطىع ، ورلً لت الخالمُزالخعلم أهثر جىىًعا وابخياًسا و أن حعهل 

 .الخالمُز

 الناحية التنظيمية 1.1.1

ُت همىرج الخعلم اليشؽ اهدباه اللاسب على أهماإلاشحىة مً خىاصل هزا البدث أخزث 

 .الخالمُزمىكف حعلم  ركُتاللغت العشبُت لت علُمفي ح "الخعلم الخعاووي" علُمفي شيل همىرج الخ

 الناحية العملية  1.1.1

 الفىاةذ العملُت  مً هزا البدث هي:

 للمذسظين 0.2.8.0

ادة اإلاعلىم ًمىً  .اث مخعللت بخعلُم اللغت العشبُتاإلاشحىة مً خىاصل هزا البدث ٍص

لخؼىٍش كذساتهم في حعلم اللغت العشبُت مع همىرج  الخالمُزن ًىفش فشصت لجمُع للمعلم أ

مىً للمذسط جلذًم حعلم عشبي ممخع للؼالب مع همارج الخعلم الخعاووي.  الخعلم الخعاووي ، ٍو

 للمخعلمين  0.2.8.5

همىرج باظخخذام خعلم العشبُت ً ماعىذ الخالمُز ٌعّهلاإلاشحىة مً خىاصل هزا البدث 

اإلاشاسهت بيشاغ في عملُت حعلم اللغت العشبُت مع همىرج  الخالمُزعلى ًمىً  عاووي. والخعلم الخ

 الخعلم الخعاووي.

 

 الناحية القضية 1.1.1

. هما هى معشوف خالمُزال ًشهضهمىرج الخعلم الخعاووي هى همىرج الخعلم الخعلم اليشؽ 

ًيىهىا وشؼين. بهزه  أن الخالمُزالزي ًخؼلب مً  5108آلان أن اإلاىهج الذساس ي هى مىهج عام 
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لت عىذما ًلذم اإلاعلم همىرج الخعلم الخعاووي في مىخصف الخعلم ، مً اإلاخىكع أن ًيىن  الؼٍش

 .أهثر خماظت وجدفيًزا لخعلم اللغت العشبُت الخالمُز

 

 هيكل نظام الرسالة 1.1

هما هى معشوف أن الشظالت العلمُت إلاعخىي اإلااحعخير جترهب مً خمعت أبىاب وهي 

ٌو والباب الثاوي والباب الثالث والباب الشابع والباب الخامغ. بعذ جصيُف ألابىاب الباب ألا 

العابلت، جىخب الباخثت صفدت الغالف واإلالخص وولمت الشىش والخلذًش ومدخىٍاث هزه 

الشظالت وكاةمت اإلاصادس أو اإلاشاحع. ًيبغى للباخثت أن جبين ما ًدخىي على ألابىاب العابلت 

 صحُدا اججاهُا.لُيىن هزا البدث 

الباب ألاٌو ملذمت. وهى ًدخىي على صىسة مشيلت هزا البدث العامت. ًىلعم هزا 

( 5( الخمهُذ للمشيلت، فُه بُان جمهُذ اإلاشيلت وأهمُت هزا البدث، 0الباب ئلى ظخت أهىاع : 

ف اإلاشيلت و صُاغتها، فحها أظئلت البدث اإلاىاظبت للمشيلت،  ( أهذاف البدث، فحها 8حعٍش

( فىاةذ البدث، فحها بُان فىاةذ البدث 2ان أهذاف هزا البدث مً خُث العام والخاص،بُ

ت و الخىـُمُت والعملُت و اللظُت ،   ( هُيل جىـُم هخابت هزا البدث. 6مً الىاخُت الىـٍش

ت جخعلم بعىىان البدث و اإلاىطىع:  ت علمُت. جلً الىـٍش التربُت و الباب الثاوي هـٍش

همىدج الخعلم الخعاووي و اإلاىكف و مىكف الخعلُم و حعلُم اللغت  لخعلُم و همىدج ا الخعلُم و 

 .  العشبُت

( جخؼُؽ 0الباب الثالث مىهج البدث. ًدخىي هزا البدث على بُان خمعت أهىاع وهي : 

لت حمع البُاهاث، 2( أداة البدث، 8( حعُين عُىاث البدث ومىطىعه، 5البدث،  ( 2( ػٍش

أما الباب الشابع فهى هخاةج البدث وبدثها. في هزا الباب، ًلذم الباخثت  أظلىب جدلُل البُاهاث.

باظخخذام همىدج الخعلم الخعاووي  بالصف حعلُم اللغت العشبُت هخاةج البدث أي بُاهاث 

وأما الباب الخامغ فهى خالصت .  اإلاذسظت داسوث الخىخُذ الثاهىٍت الذاخلُت العاشش

 ت هزا البدث وجلذًم الاكتراخاث لبعع الؼىاةف.والاكتراخاث. جىخب الباخثت خالص

 


